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W TYM NUMERZE: 

Moi kochani! 

W tym roku sprawdza nam się powiedze-
nie: „Idzie luty podkuj buty”, bowiem jak 
nie syberyjskie mrozy, to arktyczne burze 
śnieżne. Jak tak dalej pójdzie to będę 
przyjeżdżać na nartach do szkoły. I o ile 
zimowa pogoda się utrzymuje, to Stud-
niówka, Walentynki oraz Tłusty Czwartek 
już są za nami. Doprawdy, żeby takie przy-
jemne dni były tylko jednodniowe, pod-
czas gdy post to sobie trwa 40 dni, czyli 
„niesprawiedliwości na świecie” ciąg dal-
szy. 

Co w nie dalekiej przyszłości? Jajeczka, 
bazie, bzy i matura, a potem już tylko laba 
i Euro 2012;) 

Żyć nie umierać. Dożyjmy, dotrwajmy,  
a będzie dobrze. 

Aleksandra Kacprzyk 

 

 Oj, oj, dajemy ten artykuł na początek, ponieważ wieje od niego lekkim pesymi-
zmem (cóż nie każdego myśli krążą wokół studniówki, tańca czy zimowych zabaw). Na-
stępne strony niosą powiew optymizmu, no może z małym wyjątkiem. 

U.K 

Dwa krzesła. 

Siedząc parę dni temu w mojej ulubionej 

kawiarni na Starym Mieście, której znalezie-

nie dla nie - warszawiaka musi graniczyć  

z cudem, próbowałem spisać sobie co 

chciałbym zawrzeć w tym felietonie. Miedzy 

punktem: „Warszawa jest paskudna i pach-

nie na żółto”, a „to moje miasto, tu się uro-

dziłem i tu chcę kopnąć w kalendarz” dosta-

łem sms’a: „Masz jedynkę z (…). Przykro mi. 

X.”.  W tym momencie zdałem sobie spra-

wę, że moja dusza robi się czarna jak spalo-

ny tost, a myśli padają niczym zimny grad  

o skały mojej totalnej niewiedzy z przed-

miotów ścisłych. Chała. Dwie godziny i trzy 

kawy później, po próbie wyjechania do Au-

stralii w celu hodowania kangurów, zaczą-

łem się zastanawiać nad tym, co musi czuć 

nauczyciel gdy przechodzi przez piekło  

w kratkę (ewentualnie w linie), zwane na-

szymi sprawdzianami. Czy w ogóle robi to 

na nim jakieś wrażenie, gdy ktoś dostaje  

n-tą jedynkę? Patrząc po minach niektórych 

naszych mentorów myślę, że sprawdzanie 

tych trochę gorszych prac obfituje w różne-

go rodzaju epitety jak: pufa maść czy urwał 

nać. Bo komu się czasem nie wyrwie? Nau-

czyciel też jest człowiekiem. Spróbujmy 

uzmysłowić sobie, że jak każdy z nas ma 

czasem gorszy dzień lub większy problem. 

Ale nie idźmy z tym w jedną stronę. Jeśli 

sami borykamy się z jakimś problemem 

spróbujmy chociaż  wyjaśnić czemu, od 

pewnego czasu, trochę się opuściliśmy  

w nauce (ostatnie 3 lata to też ostatnio). 

Myślę, że szczera rozmowa zawsze poprawi 

rozumienie naszego świata przez nauczycie-

li. A my nie będziemy myśleć po trudnym 

sprawdzianie: „Będę jadł móżdżek pański 

posypany bułeczką najwyrafinowańszej 

męki” jakby rzekł Witkacy… 

Antek Franke 
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Powtórzmy to koniecznie!!! 

 

Czemu, powiedzcie mi i dlaczego takie chwile muszą tak 
szybko mijać? Chyba nigdy nie pogodzę się z upływem 
czasu, a niestety nie opanowałam jeszcze umiejętności 
zatrzymywania go. Najokrutniejsze stwierdzenie, które 
od zawsze psuje mi humor „Święta, święta i po świętach” 
tym razem przybrało formę „Studniówka, studniówka  
i już po studniówce”. Drodzy Państwo, rytualny taniec 
obrzędowy, zwany Polonezem, już oficjalnie został przez 
nas odtańczony, co w sposób symboliczny nadało nam 
tytuł dorosłych i świadomych swych praw i obowiązków 
maturzystów. Muszę przyznać, że zawiodłam się na Was 
bardzo. Nie sądziłam, że zbierając zakłady w damskiej 
toalecie, 10 min przed rozpoczęciem naszej studniówki, 
przegram 5 zł, obstawiając, że nie poradzimy sobie z Po-
lonezem. Udało nam się, tańczyliśmy przerytmicznie, 
przemuzycznie, przeidealnie.  

Co więcej, nawet wyprzedziliśmy nagranie, dzięki czemu 
rodzice mieli chwilę na świetne ujęcia, podczas gdy my  
z niepokojem czekaliśmy na dyskretny znak Pani Moniki. 
Właśnie w tym miejscu należą się Pani dziękczynne ukło-
ny za wytrwałość w pracy z nami, jednak nie ma co ukry-
wać - prawdziwi artyści bywają nieposkromieni i kapry-
śni. Nasz talent taneczny na szczęście rekompensował  
wszelkie niedociągnięcia. Może nie teraz, ale za parę lat 
na pewno docenimy bezcenną umiejętność akcentowa-
nia `na raz`. Wracając do kulminacyjnego momentu na-
szej studniówki… 

Do historii przeszło już kultowe, grupowe rozliczanie. 
Miejmy nadzieję, że pan kamerzysta montując film, nie 
podejmie decyzji, jakże nas krzywdzącej, o nałożeniu 
muzyki na głośno recytowane RAZ DWA TRZY, STOJĘ, 
PAUZA, ZWROT. Nieplanowane zawsze przebiega zgod-
nie z planem ;-) 

No i już, zatańczono, podziękowano, pożartowano (ach, 
co to był za ubaw z historyjkami z życia szkoły, po przy-
słowiowe pachy), zatańczono ponownie- tym razem to-
warzysko, w międzyczasie zaśpiewano - solowo. Co naj-
gorsze nadal nie pojedzono, a przed nami jeszcze zdjęcia 
klasowe. Jak później mieliśmy szansę się przekonać, nie 
warto było tego dnia odmawiać sobie posiłku w domu, 
gdyż żaden płaski brzuch dobrze wyglądający w opiętej 
sukience nie był wart poświęcania naszych kubków sma-
kowych na takie cierpienia. Pierwsze, drugie, trzecie da-
nie - niezależnie od tego, ile ich ostatecznie było, cieszę 
się, że wreszcie się skończyły. Jednak nie samym jedze-
niem człowiek/maturzysta/uczestnik studniówki żyje. 
Gdy już co odważniejsi zjedli ciepły posiłek, a pozostali 
ponarzekali na zimne kotlety, do akcji wkroczył DJ, który 
niczym Super bohater uratował całą zabawę pierwszymi 
taktami piosenki. Od tej pory na parkiecie działo się jed-
no - wszystko. Ja ze swojej listy MOJE ŻYCIOWE CELE 

wykreślam poprowadzenie „tanecznego węża” na zorga-
nizowanej, wieloosobowej zabawie. Wy też spełniliście 
swoje marzenia tej nocy?  

Ten artykuł jest wyjątkowo chaotyczny, jednak wybaczcie 
mi to. Tyle myśli, wspomnień, chwil, które chciałabym 
Wam opisać… Co chwila coś nowego pojawia się w mojej 
głowie. Dekoracje, zdjęcia, muzyka, fontanna czekoladą 
płynąca. Ja naprawdę wyjątkowo przeżywam to, co miało 
miejsce przecież tak niedawno. Boję się, że mój tekst 
zostanie bardzo okrojony, chociaż uważam, że śmiało 
można poświęcić ten numer gazetki tylko i wyłącznie 
studniówce. 

Parę słów o dekoracjach, utrzymanych w tematyce Alicji 
w Krainie Czarów - MAGICZNE, PIĘKNE, CZARUJĄCE, 
NADZWYCZAJNE. Warto było powbijać sobie szpilki  
w palce, nadwyrężyć kręgosłup dźwigając materiały,  
a nawet poświęcić życie wspinając się po ścianach i sufi-
tach. Wielmożny rocznik 93 ustawił naszym następcom 
poprzeczkę wyjątkowo wysoko. 

Przygotowania do studniówki, plany, kosztorys, deklara-
cje, próby poloneza, tworzenie elementów dekoracji, 
wieszanie ich, ustawianie stołów, krzeseł, wreszcie WIEL-
KI DZIEŃ, wspólne sprzątanie - to kawał naszego życia. 
Idealny temat na książkę.  

Nie wiecie jak bardzo chciałabym cofnąć czas i uczestni-
czyć w tym od nowa. Znowu nie mieć partnera do Polo-
neza i unieść się honorem, nie podejmując prób szukania 
jakiegokolwiek. ;) Znowu narzekać, że nijak wychodzi 
nam ten cały Polonez, a że chusteczki z którymi mamy 
tańczyć wyglądają jak higieniczne. I, że ja wolę cukinię  
z bakłażanem, a nie odwrotnie, gdyż planuję przez całą 
noc siedzieć przy stole i ją pożerać. Hm, napisałam już  
2 strony, a mimo tego, czuję, że tylko streściłam te 
wszystkie wydarzenia, które miały miejsce 4 lutego 
2012r. Jest już późno, tekst miałam wysłać do wczoraj, 
więc umówmy się tak, że ja na tym zakończę, a gdy już 
zdecyduję się napisać o tej całej studniówce książkę, któ-
rą wyda moje prywatne, domowe wydawnictwo, w na-
kładzie sztuk 3 ( może więcej, w zależności od poziomu 
tuszu w drukarce), wtedy jeden egzemplarz trafi do na-
szej szkolnej biblioteki. Ze  względu na unikatowości 
książki, potraktujcie ten artykuł poważnie i z szacunkiem, 
jako zapowiedź wielkiego dzieła. Tymczasem, czekajmy 
na zdjęcia i film ze Studniówki i pomyślmy o przywróce-
niu tradycji BALU MATURALNEGO. Jednym słowem- po-
wtórzmy to koniecznie. Wtedy na pewno zrobię więcej 
zdjęć.  

Pozwolę sobie na prywatę i pozdrowię wszystkie Szyszki 
świata :-) 

Natalia Gomólińska vel. Natalia 
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Zimowa aktywność 

 
Zima wcale nie musi być porą roku przesiedzianą przed komputerem. To, że jest zimno i pada 
śnieg nie znaczy, że mamy rezygnować z przyjemności jakimi są np.  sport, zabawa na świeżym 
powietrzu czy spotkania z przyjaciółmi. Wiadomo, że gdy jest się „piecuchem” to nie ma się 
ochoty ruszać z domu, gdy nie jest to konieczne. Warto jednak spojrzeć na to z innej perspekty-
wy. Bo czy nie jest przyjemnie porzucać się śnieżkami z przyjaciółmi o zmroku? Warto odstawić 
swoją „dorosłość”  na bok i poszaleć na sankach na górce w parku.  Dobrze jest czasem powró-
cić do zabaw z dzieciństwa i choć na te kilka chwil zapomnieć o szkole i problemach, a zająć się 
bardziej radosnymi czynnościami. Bardzo dobrym sportem są oczywiście łyżwy, gdy nie mamy 
ochoty przemoczyć butów i być całym w śniegu. Swoją drogą taka jazda bardzo zbliża wpadają-
cych na siebie ludzi. Dobrą alternatywą są także spotkania na świeżym powietrzu z przyjaciółmi 
lub sympatią. Naprawdę bardzo miło jest pospacerować po Starówce wśród spadających płat-
ków śniegu, a potem dla rozgrzania iść do kawiarni. Aczkolwiek siedzenie w domu z kubkiem 
kakao w dłoni i dobrą książką też jest bardzo nastrojowe. Warto także zimą dbać o siebie i do-
pieszczać się drobnymi przyjemnościami. Wyjście na zakupy, do kosmetyczki czy do kina w przy-
padku dziewcząt. A w przypadku chłopców zapewne będzie to wspólne oglądanie meczu z kole-
gami czy wyjście na siłownię. Każdy znajdzie coś dla siebie, wystarczy tylko chcieć.  

Paulina Wiśniewska 1c 

„Warto odsta-

wić swoją 

„dorosłość” 

na bok i po-

szaleć na san-

kach na górce 

w parku.” 

Walentynki, przekleństwo dla samot-

nych czy dar dla zakochanych? 

 

Chłopak z bukietem róż, dziewczyna nie-

śmiało trzymająca prezent dla swojej drugiej 

połówki, mąż zapraszający swoją żonę do 

ulubionej kawiarni... Jak co roku taki widok 

w dniu czternastego lutego nie był niczym 

niezwykłym. Zakochani z całej Polski z nie-

cierpliwością wyczekiwali tego dnia by móc 

okazać miłość osobie, na której im zależy  

i obdarować ją uśmiechem, prezentem, poca-

łunkiem lub po prostu, wspólnie spędzonym 

czasem, którego niestety w normalnych oko-

licznościach każdy z nas ma coraz mniej, 

chociaż czasu wcale nie ubywa. Lecz czy 

uczucia nie powinniśmy okazywać sobie 

codziennie, a nie tylko gdy wypadnie takie 

święto jak Walentynki? Czy dzisiejszą 

„prawdziwą miłość” nastolatków, a nawet 

dorosłych powinniśmy brać na poważnie, 

czy też uznać ich za szaleńców nadal żyją-

cych w świecie dziecięcych marzeń i bajek 

Disneya - gdzie zawsze księżniczka w końcu 

znajduje swojego księcia? Opinie na ten te-

mat są podzielone: jedni twierdzą, że Walen-

tynki to przeżytek i komercja inni, że to 

wspaniałe święto, podczas którego każdy 

może wyznać to, co naprawdę czuje. Ilu lu-

dzi na świecie, tyle będzie zdań i poglądów 

na ten temat...  Ale czy ci, którzy twierdzą, 

że Walentynki to komercja nie są po prostu 

rozgoryczeni sytuacją, w której wszyscy 

znajomi i przyjaciele zachwycają się na wi-

dok swoich podarków i wspólnie spędzonych 

chwil z ukochaną osobą, gdy oni sami sie-

dzieli w domu przed komputerem, jedząc 

czekoladę i lody, nie wiedząc co ze sobą 

począć? Tego też nie wiem, mogę 

jedynie snuć domysły... Jednak, mo-

im zdaniem, czy to Walentynki spę-

dzone we dwoje czy też samotnie, 

jest to święto, które każdy swego 

czasu obchodził lub kiedyś będzie 

obchodził. Więc ci, którzy go nie 

obchodzili w tym roku, nie powinni 

narzekać, ponieważ Święty Walenty 

patron osób zakochanych jest także 

patronem osób chorych psychicznie, 

a czy każdy zakochany jest do końca normal-

ny i przy zdrowych zmysłach....?  

 

Angelika Cecelak 
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Niech żyje bal !   
 Za nami studniówka lub ściślej 

mówiąc - za naszymi maturzystami. 

Przede wszystkim, muszę zwrócić honor 

szanownym klasom 3-im, wybierając się 

tam zdecydowanie nie doceniałem ich 

zaangażowania i całego wydarzenia sa-

mego w sobie. 

Napięcie dało się odczuć już na tydzień 

przed ustaloną datą studniówki. Wszyscy 

nerwowo starali się dopiąć wszystko na 

ostatni guzik. Częste próby Poloneza na 

sali gimnastycznej, bardziej lub mniej 

uzdolnione plastycznie osoby, zostające 

w szkole po godzinach, aby dokończyć 

dekoracje. 

Nie mówiąc już o poszukiwaniu szało-

wych i zapierających dech w piersiach 

kreacjach studniówkowych. Wszyscy  

z całą pewnością chcieli wyglądać tego 

dnia jak najlepiej. 

Punkt 20.00- sobota.  

Wszystkie dekoracje i ozdoby zosta-

ły skrupulatnie dokończone i wywie-

szone gdzie tylko się dało. 

Cała szkoła wyglądała dosłownie ma

-gicz-nie (przypominam, że tematem 

studniówki była „Alicja w Krainie 

Czarów”). Nad wejściem do budynku 

zawadiacko uśmiechała się niezwykle rea-

listycznie wykonana kocia głowa. A co 

było w środku? Oprócz wiszącego w po-

wietrzu napięcia można było odczuć nie-

zwykłą ekscytację - bo oto, wcho-

dząc do najzwyklejszego w świe-

cie budynku znajdowaliśmy się już 

nie w szkole, a w magicznej krai-

nie czarów i baśni. Korytarz zmie-

nił się w zaczarowany las. Prze-

chodząc, uważać trzeba było na 

metrowej wysokości grzyby i gałęzie. Te-

atr stał się miejscem, w którym Szalony 

Kapelusznik urządzał swoje herbatkowe 

przyjęcia. Goście schodzili się, a on sam 

siedząc na podwyższeniu przy stoliku zer-

kał z uśmiechem na wszystkich zgroma-

dzonych. Bufet stał się miejscem, w któ-

rym pajęczyca przędła swe nici, które po-

tem zwisały ze ścian i sufitu. Nie obyłoby 

się też bez kart z halabardami wiszących 

na ścianach - żołnierzy królowej. No  

i oczywiście sala gimnastyczna - przypo-

minająca teraz bardziej salę tronową.  

W rogach pomieszczenia kolumny, na 

ścianach karty, a na tronie na wprost wej-

ścia dumnie siedzi okrutna Królowa Kier. 

O samych dekoracjach można by było 

napisać cały osobny artykuł. Były tak do-

skonale zrobione, że pochwała należy się 

bezsprzecznie. 

Wszyscy rodzice przechodzą do Sali tro-

nowej - zaczyna się Polonez. Wychodzi 

grupa pierwsza starając się z całych sił, 

aby iść w rytmie i równym krokiem. Na 

Sali dwóch kamerzystów dokładnie kręci 

każdy moment, oprócz nich tłum dum-

nych opiekunów i rodziców błyska flesza-

mi. Wychodzi druga grupa - idzie dostoj-

nie przed siebie, próbując trzymać głowy 

wysoko i nie pomylić figur. Po 10 minu-

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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tach dołącza grupa pierwsza i już w kom-

plecie wszyscy wykonują ostatnie figury. 

Całość wyszła niemal bezbłędnie, zdarzy-

ło się tylko kilka potknięć. Sypią się bra-

wa. Następnie kilka słów wstępu i podzię-

kowania od naszej Pani Dyrektor. Zaczy-

nają się pokazy taneczne - piękne widowi-

sko w każdym calu. Patrzenie na dopraco-

wywane przez lata figury sprawia niezwy-

kłą przyjemność. Nadchodzi czas na walca 

z udziałem szanownych nauczycieli. 

Piękne pary stwo-

rzone z naszych 

szkolnych tance-

rzy i wychowaw-

ców z całą pewno-

ścią zdobyłyby 

medal na mistrzo-

stwach. Materiał 

warty obejrzenia  (jeżeli kiedykolwiek 

będziecie mieli okazję zerknąć na nagra-

nie). Po tańcu jeszcze kilka słów na zakoń-

czenie części oficjalnej od wychowawców 

i Pani Dyrektor.   

Rodzice rozchodzą się, a maturzyści zasia-

dają do stołów delektując się „nie-tak-

smacznym-jakby-się-wydawało” posił-

kiem. Stoły suto zakryte są najróżniejszy-

mi zastawkami i przeką-

skami. Tutaj wyróżnić trze-

ba niezwykle popularną 

czekoladową fontannę - 

hit wśród wszystkich, któ-

rzy nie byli na diecie. Następnie w ruch 

idzie DJ: gasną światła i zaczynają się 

„balety”. 

Ach, cóż to była za noc. Panie przebrane 

w nieco wygodniejsze sukieneczki, Pano-

wie bez marynarek i wszyscy jak jeden 

mąż dają pokaz na parkiecie. Znikają po-

działy na klasy lub wiek. Wi-

dać tylko tłum ludzi dosko-

nale się bawiących. Moment, 

który zapadł mi głęboko  

w pamięć, to widok Pani Dy-

rektor i Pani Pedagog tańczą-

cych do piosenki Eminema - 

„The real slim shady”. W każ-

dej chwili można 

było zejść z parkietu 

i odpocząć przy sto-

łach, delektując się 

zimnymi przekąska-

mi lub napojami. 

Wszystko trwało do 

7.00 rano. Zmęczeni 

całonocną zabawą 

maturzyści i nauczy-

ciele udają się na odpoczynek, aby tego 

samego dnia wrócić do szkoły i posprzą-

tać  :-) 

Całość wyszła niezwykle zgrabnie. I dlate-

go mam do przekazania wiadomość 

wszystkim tym, którzy zostaną wybrani 

jako delegacja lub znajdą sobie partne-

rów/-ki w przyszłym roku: 

 WARTO!  

A. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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Niepewność i wrzask 
 

Grzegorz Uzdański 

 

„Fakt, że to czym Dick nas rozbawia, 
dotyczy rzeczywistości i szaleństwa, 
czasu i śmierci, grzechu i zbawienia – 
całkowicie umknął krytykom” – od 
czasu, kiedy Ursula K. Le Guin napisała 
te słowa, część krytyków nieco się 
opamiętała. Dicka (i inne postacie  
z kręgu fantasy/sf, na przykład samą 
Le Guin) coraz częściej uznaje się w tej 
chwili za jednego z ważnych pisarzy XX 
w., co wynika m.in. ze świadomości, 
że sztywne rozróżnianie „poważnej 
literatury” od „fantastyki naukowej” 
nie jest najlepszym pomysłem. Nie 
jest to zresztą najlepszy pomysł także 
w ramach twórczości samego Dicka – 
czego dowodzi wczesna książka pisa-
rza, Głos z ulicy. 

 To – jak informuje nas okładka 
polskiego wydania – „powieść reali-
styczna”. I faktycznie – do narracji nie 
zawędrował żaden gadżet z typowego 
science fiction. Kiedy jednak dodamy, 
że główny bohater stopniowo popada 
w szaleństwo, że to szaleństwo obser-
wujemy częściowo „od wewnątrz” je-
go psychiki, a w (istotnym) tle pojawia 
się religijna mania – wszystko zacznie 
brzmieć podejrzanie znajomo. 
„Realistyczne” czy nie, Głosy z ulicy to 
przede wszystkim powieść Dicka, i od-
najdujemy tam główne motywy jego 
twórczości. Z listy zestawionej przez 
Le Guin najbardziej widać tu dwa wąt-
ki – i, co ciekawe, są to wątki, które 
najsilniej powrócą w późnym dziele 
Dicka, trylogii VALIS. Te dwa motywy 
to zbawienie (czy może lepiej powie-
dzieć: Bóg) i szaleństwo; spoiwem 

między nimi jest, jak często u Dicka, 
niepewność. 

 W wielu książkach tego autora 
problemem fundamentalnej niepew-
ności – kartezjańskiego lęku, czy nasze 
doświadczenie nie jest szaleństwem 
lub złudzeniem – pojawia się w szacie 
science fiction: sztuczna inteligencja 
generująca systemy iluzji, załamania 
czasoprzestrzeni, telepatia itd. Tutaj 
Dick nie dysponuje takimi narzędzia-
mi, a jednak lęk pozostaje, przybiera-
jąc inną formę, która wiąże się z zasto-
sowanym w Głosach… typem narracji. 

 Narracja jest prowadzona – 
dość konsekwentnie, choć mamy pew-
ne wyjątki – z kilku punktów widzenia. 
Najczęściej patrzymy na świat z per-
spektywy głównego bohatera, Stuarta 
Harleya, czasem jednak także innych 
postaci. Wszystko ukazuje się przez 
pryzmat ich nastrojów, szczególnie zaś 
uderza nas tempo, w jakim te nastroje 
się zmieniają. Zadowolenie i spokój  
w następnym zdaniu przechodzą w 
agresję i rozpacz. Wydaje się, że ten 
karkołomny kalejdoskop emocji to od-
powiednik często występujących  
w książkach Dicka z „nurtu sf” zała-
mań czasoprzestrzeni. W Głosach… 
takich załamań nie da się wprowadzić 
„dosłownie” – a jednak sama świado-
mość bohaterów narzuca nieciągłość. 
Co być może oznacza, że siekając kon-
tinuum czasoprzestrzenne na kawałki 
w Ubiku czy Płyńcie łzy moje, rzekł po-
licjant, Dick stara się – tylko w inny 
sposób – oddać ten sam, jego zda-
niem zasadniczy, rys naszego przeży-
wania świata. 

 Jeśli powiemy, że Głosy z ulicy 
to historia rozpadu świadomości 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

„Dwuznacz-

ność ani na 

chwilę nie 

zostaje po-

konana.” 
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Stuarta Harleya, uprościmy sprawę – w istocie szaleństwo spaja cały świat tej 
książki, odbija się na różne sposoby we wszystkich budujących narrację punk-
tach widzenia. Jesteśmy w Ameryce lat 50., Ameryce wojny w Korei, Ameryce  
z ciągle świeżą traumą drugiej wojny światowej, i – last but not least – Ameryce 
seksizmu, rasizmu i antysemityzmu. Jak się okazuje, także w wersji Dicka szaleń-
stwo lat 50. różni się od szaleństwa lat 60., które znamy choćby z VALIS – np. 
tym, że więcej w nim skumulowanej, nieprzepracowanej agresji. Gra ona naj-
bardziej w Stuarcie Harleyu, ale odzywa się we wszystkich postaciach. Kumula-
cja tych emocji następuje w okrutnych scenach przemocy z końca książki.  

 Jeśli lektura tych scen może wzbudzić uczucie bezradności, to m.in. dla-
tego, że – dzięki tak, a nie inaczej poprowadzonej narracji – nie wiemy, skąd się 
bierze obłęd głównego bohatera. Jak zwykle Dick skazuje nas na szum informa-
cyjny. Możemy się domyślać, że to niezrealizowane ambicje, niedopasowanie 
do świata amerykańskiego sukcesu, niszczący związek emocjonalny z siostrą. Co 
najciekawsze, nie jesteśmy pewni, czy Hadley nie może znieść przepełniającej 
jego otoczenie agresji – wobec Żydów, kobiet, czarnych – czy też jest to po pro-
stu jego własna agresja. Najlepiej oczywiście odpowiedzieć: i jedno, i drugie. 

 Inny obok szaleństwa temat książki – Bóg – pojawia 
się pod postacią sekty religijnej Strażników Jezusa,  
i od razu gładko wpisuje się w tę zasadniczą ambiwalencję. 
Przywódca Towarzystwa, pastor Beckheim jest czarny, ale 
wśród członków Towarzystwa są rasiści i antysemici, Beck-
heim głosi wyrzeczenie się przemocy, ale jego współpra-
cowniczka wydaje neonazistowskie pisemko. Spotkanie  
z Beckheimem, które ma przynieść Hadleyowi zbawienie, 
kończy się porażką, choć – jak łatwo zgadnąć – nie jest to 
do końca pewne. Nie wiadomo, czy mamy do czynienia  
z prawdziwą świętością, czy z grupą fanatyków – co więcej, 
wygląda na to, że u Dicka świętość może się przejawiać tyl-
ko we właśnie taki, zmieszany z szaleństwem sposób. 
Nie mamy pojęcia, gdzie kończy się objawienie religij-
ne, a zaczyna choroba psychiczna, i to napięcie jest nieusuwalne. I znowu wra-
camy tu do VALISA – nawet jeśli kazaniom Beckheima daleko do bogactwa  
i chaotycznego eklektyzmu religijnych objawień z trylogii. 

 Dwuznaczność ani na chwilę nie zostaje pokonana. Jeśli na koniec rozsa-
dzająca narrację Głosów… wściekłość ustaje, to nie wiemy na pewno, czy mamy 
do czynienia z odkupieniem, czy może z lobotomią. Ale u Dicka – nawet 
„realistycznego” – oczywiście nie może być inaczej. 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

http://www.rpg.sztab.com/ksiazki,Philip-K-Dick---G%C5%82osy-z-ulicy,792.html 
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Wśród nas są 

talenty  

(często ukryte) 

Filigranowa filiżanka 

stoi na stole, 

dumnie spogląda na świat. 

Czuje się władczynią obrusu, 

z góry spogląda na talerze. 

 

Filigranowa filiżanka - 

taka biała, 

Czysta. 

Pełna szczęścia i pusta. 

A w niej ja. 

Pięknie przybrana  

w złoto i czerń. 

Filigranowa filiżanka 

zachwyca damy, 

budzi dumę, jest potrzebna. 

 

Filigranowa filiżanka 

Spadła na ziemię. 

Wraz z nią rozpada się świat. 

 

Filigranowa filiżanka 

pęknięta 

dumnie już nie patrzy. 

Nie jest już potrzebna. 

Już nic nie znaczy. 

 

April 

Rys. Sylwia Mizielińska 

 W poprzednim numerze napisaliśmy, że autorem wiersza pt. „Wigilia” jest pani 

Halina Trafalska. Były to fragmenty wiersza W. Lewika pt. „List wigilijny od Matki”, 

który jest ulubionym wierszem pani Haliny. 

 Za pomyłkę przepraszamy. 
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Boję się świtu, 

Boję się poranka, 

Boję się wschodu słońca. 

Słońce oślepia swym blaskiem, 

Niczym szyderczy śmiech ludzki. 

Bezlitośnie obnaż co niedoskonałe. 

 

Noc ochrania mnie przed światem 

I ludźmi, którzy mogą zranić, 

Dlatego czuję się bezpiecznie, 

Osłonięta jej mrokiem, 

Sprzymierzona z nią niczym siostra. 

 

Pod czarnym parasolem z gwiazd, 

W stulonych płatkach, 

Jak delikatny kwiat 

Skrywam swoje wnętrze. 

 

Obudź mnie, 

Odczaruj, 

Wyrwij z odrętwienia. 

 

Karolina Wiktoria Kawalska 

Kl. 3d 

„Ja o Tobie” 

Ty… 

Kim Ty jesteś ? 
Maleńką wielkością tego świata. 

Życiem bez istnienia. 
Motorem nie mającym napędu. 
Zjada Cię pokrywa białej rdzy. 
Masz oczy malowane życiem, 

dłonie trzymające ciężar trwania. 
Ugięte kolana prostują rzeczywistość. 
Twoje myśli układają się w schemat. 
Puzzle, których części porozrzucane 
znajdziesz tylko w głębinie płycizny. 

Patrzysz, ale nie widzisz. 
Odnajdujesz błędne elementy. 

Nie Twoje! A jednak po nie sięgasz. 
Wartościujesz je niesłusznie.  

Hałas ciszy buduje kolejne wersy życia. 
Szept trosk odsłania węgliste spojrzenie. 

Jasno-czarny wzrok koduje formuły. 
U schyłku drogi wiruje sens spełnienia. 

Mrok sprzecznie sugeruje jej koniec. 
Po orbicie jaźni krąży strach. 

Czekasz na znak gwiezdnej konstelacji. 
Płoniesz lodowatym ogniem. 

Spada na Ciebie jałowy deszcz. 
Sen Twój jest falistą metaforą, 

która Cię stwarza. 
Monetarne marzenia szeleszczą w głowie. 

Realia materializmu poszerzają ból. 
Wiesz, czujesz, błądzisz, paraliżujesz, 

stoisz, istniejesz, biegniesz, umierasz… 
 

M. Kulis kl. I a 

W 2011 r. za ten wiersz Karolina otrzymała wyróżnienie w turnieju 
„Jednego wiersza”, organizowanym przez Stołeczne Centrum Edu-
kacji Kulturalnej. 

GRATULUJEMY !!! 
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Siemanko...! 

To już trzecie wydanie On The Dancefloor.! 

Tym razem nie będę się zbytnio rozpisywać, 

tylko przejdę od razu do tematu tego artykułu. 

Natomiast Wy pamiętajcie o tym iż z chęcią wysłucham 

Waszych rad i zastrzeżeń... 

Piszcie na : patrycja.zoska.gazetka@spoko.pl  

Pierwszy artykuł poświęcony był Tolkowi. W drugim opisałam problem komercji w telewizyj-

nych show takich jak: „Taniec z Gwiazdami”, „You Can Dance” „X-Factor”  

oraz „Mam Talent”. 

Tym razem przedstawię Wam sylwetkę znanego polskiego choreografa. 

Ma 44 lata i kubańskie korzenie. 

Osiedlił się na warszawskim Żoliborzu. 

W dzieciństwie był ministrantem. 

Potem ukończył AWF w Warszawie. 

Specjalizuje się w tańcu towarzyskim  

oraz w tańcu nowoczesnym. 

Ma na swoim koncie wiele choreografii 

między innymi do Festiwalu w Opolu. 

Jest jednym z głównych choreografów  

programu „Taniec z Gwiazdami”. 

Wraz ze swoją taneczną partnerką 

zdobył 12 tytułów Mistrza Polski. 

Jest założycielem grupy VOLT, 

tańczącej od 1993 roku. 

mailto:patrycja.zoska.gazetka@spoko.pl
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Tak naprawdę nazywa się Agustin Marek Egurrola. 

Urodził się w Polsce, natomiast zaraz po narodzinach wyjechał na Kubę.  

Jego mama (Polka) jest tłumaczką hiszpańskiego, a tata (Kubańczyk) jest lekarzem weterynarii.  

Jest absolwentem Warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego.  

Zajmuje się dziedziną sztuki jaką jest taniec. 

Uczył się u polskich choreografów takich jak Arkadiusz i Iwona Pavlović.  

Lekcje tańca pobierał w Londyńskiej szkole Pineapple Dance Studio. 

Tak jak już pisałam wcześniej założył grupę Volt. 

W swoim życiu artystycznym współpracował z wieloma gwiazdami.  

Niejednokrotnie reprezentował Polskę w Światowych lub Europejskich Mistrzostwach. 

Jest prezesem fundacji Świat Tańca. 

Jest założycielem i dyrektorem studia tanecznego Egurrola Dance Studio.  

Juror w programie „You Can Dance”. 

Główny choreograf programu „Taniec z Gwiazdami.”. 

W życiu prywatnym związany jest z Niną Tyrką. 

Agustin Egurrola w 2008 roku został szczęśliwym tatą. 

Razem z Niną mają córeczkę Carmen. 

Patrycja Papaj 

AGUSTIN EGURROLA  
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T O W A R Z Y S Z E N I E 

N A D A R A A I U C N N U 

E A M O R K S C R S J I A 

H K S O S U Ę C Y R P E K 

A E M O W I T N E M E D P 

R A F I N A U N E T D O Y 

T O S H K A N D E L A B R 

N K C U C E N I E C G Ó H 

O I A J C N E S E U O R C 

K L A W I A T U R A G D S 

AROMAT,  ASCETA,  ASONANS,  CHRYPKA,  CUCENIE,  DEMENTI,  DOCENTURA,  ESENCJA,  INSYNU-

ACJA,  KANDELABR,  KICHNIĘCIE,  KLAWIATURA,  KONTRAHENT,  NIEDOBÓR,  PEDGOG,  PEJCZ,  

RAMKA,  RESOR,  RUGBY,  SAKSOFON,  TAMOWANIE,  TOWARZYSZENIE,  USUWISKO. 

WYKREŚLANKA 

            Rozwiązanie z kategorii: Miasta nad Adriatykiem. 

Podane powyżej słowa należy wykreślać z diagramu odczytując je poziomo (wprost lub wspak), 

pionowo (z góry na dół lub z dołu do góry) albo na ukos (prawo lub lewoskośnie). 

Pozostałe, nieskreślone literki czytane kolejno rzędami poziomymi, utworzą rozwiązanie wykreślanki. 

Nie podajemy zasad uzupełniania pustych kratek, ponieważ jesteśmy przekonani, że każdy je zna   :-)) 

SUDOKU 

Łamigłówki przygotowała  

Patrycja Papaj 
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Humor ze szkolnych zeszytów: 

1. Serce składa się z 2 komór, 2 przedsionków i miłosierdzia. 

2. Lekarz ukoił ból pacjenta, podając mu cyjanek potasu. 

3. Często spotykamy Soplicę w sklepie monopolowym. 

4. W dniu wiosny szliśmy nad rzekę wesołym konduktem. 

5. Wodospad jest to urządzenie, które doprowadza wodę do mieszkań. 

Śmiechowo.! Dowcipkowo.! 

Humor o nauczycielach: 

1. Nauczycielka zwraca się do Adasia: 
- Powiedz mi chłopcze, jakie znasz żywioły? 
- Ogień... woda... powietrze... i wódka, proszę pani. 
- Skąd wódka? 
- A bo kiedy tata zaczyna pić, mama mówi że jest w swoim żywiole... 
 
2. Uczeń napisał na tablicy: „Fczoraj byłem f szkole”.  
Zdenerwowana nauczycielka pyta sąsiada z ławki: 
- Czy twój kolega, napisał zdanie poprawnie? 
- Oczywiście że nie. Przecież wczoraj była niedziela. 
 
3. Na lekcji biologii pani pyta: 
- Danielu, co jest najlepszym, czworonożnym przyjacielem człowieka? 
- Łóżko, pani psor! 

Humory wybrała 
Patrycja Papaj 



  

Propozycje kulinarne 

 

LXXXVI  LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W  WARSZAWIE 
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Zapraszamy na naszą stronę 

www.zoska.waw.pl/gazetka  

SERNIK NA ZIMNO 
 

Składniki:  
Spód  
- tabliczka gorzkiej czekolady  
- 3-4 szklanki płatków kukurydzianych  
 
Ciasto:   
- 0,5 kg białego mielonego sera  
- 200 ml śmietany 30% - 100 g cukru  
- 2 łyżki żelatyny  
- 1 łyżka cukru waniliowego  
- 1 galaretka cytrynowa lub pomarańczowa  
- 150 g malin lub jak kto woli truskawek, pomarańczy 
- kilka cukrowych ozdóbek na ciasto  
 
Sposób przyrządzenia:  
Pokruszone płatki kukurydziane łączymy z roztopioną czekoladą. Spód 
tortownicy wykładamy folią spożywczą i rozprowadzamy na dnie wyro-
bioną masę. Następnie wkładamy ją do lodówki na ok. 30 minut.  
Do zmielonego sera dodaj cukier i cukier waniliowy.  
Ubij śmietanę i rozpuść żelatynę w dwóch łyżeczkach gorącej wody. Po-
łącz ser z żelatyną i ubitą śmietaną.  
Tak zrobiona masę przelej do tortownicy, wyrównaj jej brzeg i wstaw do 
lodówki na ok. 1 godzinę. 
Zastygnięty sernik udekoruj malinami, przestygniętą galaretkę delikatnie 
polej po serniku.  
Ponownie włóż sernik do lodówki na ok. 20 minut. 

 
Weronika Gawrońska  

1. Kto wypowiedział słowa: „Kości zostały rzucone” 

2. Jaki polski utwór wieńczą te słowa: ”Galilejczyku, zwyciężyłeś!” (Galilee, vicisti!). Podaj autora i tytuł 

utworu. 

3. Jak się nazywał główny plac w miastach greckich? 

4. Jak się nazywa budowla – pomnik, wznoszona przez Rzymian dla uczczenia zasłużonych obywateli lub 

doniosłego wydarzenia? 

5. Jaka księga rozpoczyna Biblię? 

6. Wymień nazwiska dwóch pisarzy, których mianuje się ojcami literatury polskiej. 

7. Podaj imię i nazwisko najbardziej znanego Człowieka renesansu. 

8. Katedra w Pizie (Włochy) – to przykład jakiej architektury? 

9. W jakiej epoce literackiej tworzył Stefan Żeromski 
10. Podaj nazwę sławnej opery mediolańskiej (wybudowana  

w latach 1776 – 1778). 

Konkurs „Literatura i sztuka” 

Rozwiązania prosimy przesyłać na adres :  

gazetka.zoska@o2.pl do dnia 15 marca br. Wśród osób, które nadeślą najwięcej poprawnych od-

powiedzi, rozlosujemy bon Empiku o wartości 25 złotych. 

U.K 

mailto:gazetka.zoska@o2.pl

